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Introducing a Case of Aarskog-Scott Syndrome

ARTICLE INFO
Article Type
Case Report
Authors
Bita Bozorgmehr 1, MD*
Mohammad Reza Nateghi1,
MD
Dorin Tajbakhsh2, MD
1

Sarem Fertility and Infertility
Research Center (SAFIR),
Sarem Women’s Hospital,
Iran University of Medical
Science (IUMS), Tehran, Iran
2
York University, Toronto,
Canada

ABSTRACT

Introduction: Aarskog-Scott syndrome is a rare X-linked disorder, charecterized by
facial, skeletal and genital anomalies. It is also known as faciogenital dysplasia
(FGDY, OMIM NO:305400) and facio-digito-genital syndrome.
Patient Information: 7 years old boy with the same features, whom had been
referred for genetic counseling, diagnosis, knowing the recurrence risk and seeking
advice.
Conclusion: The main features are short stature, hypertelorism, short hands and feet,
and shawl scrotum.
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 195بيتا بزرگمهر ،محمدرضا ناطقی و درین تاجبخش

معرفی یک مورد سندروم Aarskog-Scott
بيتا بزرگمهر ،* 1محمدرضا ناطقی

 ،1درین تاجبخش

2

(هيپرتلوریسم ،)6کف دست و پای کوتاه و پهن و کيسه بيضه شالی شکل
است.

7

چکيده
مقدمه :سندروم ارسکاگ -اسکات یا دیسپالزی صورتی  -تناسلی به
شماره  OMIM : 305400یک بيماری وابسته به جنس نادر است که با
مشکالت در صورت ,استخوان ها و ناحيه تناسلی مشخص می شود.
مشخصات اصلی بيماری شامل کوتاهی قد ,هيپرتلوریسم,کف دست و پای

کوتاه و پهن و اسکروتوم شالی است.
بيمار و روشها :در این گزارش پسر هفت ساله ای با این عالئم که برای
مشاوره ژنتيک  ,تشخيص بيماری ,دانستن ریسک تکرار و گرفتن مشورت
مراجعه کرده بودند  ,معرفی می شود.

تصویر شماره  .1شجرهنامه توارث وابسته به جنس مغلوب

کليدواژهها :سندروم ارسکاگ -اسکات ,عقب افتادگی ذهنی ,بيماری
وابسته به جنس
تاریخ دریافت98/03/11 :
تاریخ پذیرش98/07/29 :
* نویسنده مسئول :بيتا بزرگمهر

تصویر شماره  .2کروموزوم  Xو محل قرارگيری ژن Xp11.22 :FGD1

مقدمه
1

2

سندروم آرسکوگ-اسکات ،دیسپالزی صورتی-تناسلی ،یا سندروم
صورتی-انگشتی-تناسلی )OMIM #305400(3یک بيماری نادر با توارث
وابسته به جنس مغلوب 4است (تصویر شماره  ،)1که در وهله اول جنس
مذکر را درگير میکند و با مشکالتی در صورت ،استخوانها و ناحيه تناسلی
مشخص میشود .این سندرم به دليل موتاسيون در ژنOMIM ( FGD15
 )300546ایجاد می گردد .این ژن در بازوی کوتاه کروموزوم X
( )Xp11.22قرار دارد]( [1تصویر شماره  .)2این سندرم اولين بار در سال
 1970توسط آرسکوگ] [2و سال  1971توسط اسکات] [3معرفی گردید.
خصوصيات اصلی بيماری شامل کوتاهی قد  ،افزایش فاصله بين دو چشم

Aarskog-Scott Syndrome (AAS) 1
Faciogenital Dysplasia (FGDY) 2
Facial-Digital-Genital Syndrome 3
X-linked Recessive (XLR) 4

معرفي بيمار
بيمار یک پسر بچه هفت ساله که جهت بررسی دليل اختالل یادگيری
ارجاع شده است .او فرزند دوم از خانواده غير خویشاوند بود که در
پرسش های به عمل آمده مشخص شد که دایی بيمار هم مشکالت مشابه
دارد.
وی ماحصل زایمان طبيعی در هفته چهلم بارداری بود .در بدو تولد ،وزن
 3000گرم ،قد  48سانتی متر و دور سر  34سانتی متر داشته است .همگی
این اندازه ها در محدوده طبيعی قرار داشتند .بيمار تا یک سالگی از رشد

Faciogenital Dysplasia 1 Gene 5
Eye Hypertelorism 6
Shawl Scrotum 7
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1مرکز تحقيقات باروری و ناباروری صارم ،بيمارستان فوق تخصصی صارم،
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
2دانشگاه یورك ،تورنتو ،کانادا

معرفی یک مورد سندروم 196 Aarskog-Scott

نتيجهگيری
تصویر شماره  .3کودك پسر هفت ساله مبتال به سندرم آرسکوگ-اسکات

بحث
سندروم آرسکوگ-اسکات یا دیسپالزی صورتی -تناسلی ،اولين بار در سال
 1970توسط آرسکوگ] [2و اسکات] [3در دو خانواده متفاوت با بيماران
مذکر متعدد ،گزارش گردید .نحوه وراثت این بيماری وابسته به جنس یا
 X-linkedمیباشد که توسط موتاسيون ژن  FGD1در ناحيه Xp11.21
ایجاد میشود .در این موتاسيون ،گروه پروتئينهایی درگير میشوند که
باعث تنظيم رشد هستند و اختالل در آنها منجر به ناهنجاریها و آنومالی
های رشد میشود].[4
عالئم بالينی این بيماری شامل کوتاهی قد ،ناهنجاریهای سر و صورت
مانند خط رویش مو مثلثی مانند در ناحيه پيشانی 10،صورت گرد،
Scoliosis 8
Clinodactyly 9
Widow's Peak 10
Maxillary Hypoplasia 11
Ptosis 12
Strabismus 13
Webbed Neck 14
Cervical Spine Hypermobility 15

سندروم آرسکوگ-اسکات ،یک بيماری نادر با توارث وابسته به جنس است،
که در وهله اول جنس مذکر را درگير مینماید و با مشکالتی در رشد و
تکامل ،نقایصی در صورت ،استخوانها و ناحيه تناسلی مشخص میشود.
تشخيص احتمالی این سندروم با معاینه بالينی بوده و تشخيص قطعی با
تستهای ژنتيکی و توالی یابی ژنی22مقدور میباشد .تشخيص افتراقی مهم
آن کودکان مادران الکلی است] .[8،9پيش آگهی بسته به فنوتيپ بيمار
متفاوت است و میتواند ضعيف تا خوب باشد .ممکن است برخی از افراد
کند ذهنی داشته باشند ،اما کودکان مبتال به این شرایط اغلب مهارتهای
اجتماعی خوبی دارند .برخی از مردان ممکن است از نظر باروری مشکل
داشته باشند] .[10مانند سایر بيماریهای ژنتيکی درمان این بيماری هم
دشوار است ،ولی برخی از عوارض اسکلتی و عضوی با جراحی قابل اصالح
میباشد و برای اصالح برخی از ناهنجاری های صورت از درمان ارتودنسی
استفاده میشود .نشان داده شده است که تجویز هورمون رشد برای درمان
کوتاهی قد در این اختالل موثر بوده است ].[5،11

Brachydactyly 16
Syndactyly 17
Joint Hypermobility18
Metatarsus Varus 19
Cryptorchidism 20
Penis 21
Gene Sequencing 22

دانشنامه صارم در طب باروری
دوره  ،4شماره  ،4زمستان 1398

Downloaded from saremjrm.com at 20:55 +0330 on Friday January 15th 2021

خوبی برخوردار بوده اما پس از آن کاهش رشد داشته و در زمان مراجعه
قد  100سانتی متر ،وزن  15کيلوگرم و دور سر  49سانتی متر داشت که
همگی زیر صدك سه درصد بودند .در مجموع عالئم کودك شامل کوتاهی
قد ،صورت گرد ،هيپرتلوریسم ،6بينی کوچک ،پل بينی فرو رفته ،شکاف لب
اصالح شده ،دندانهای نامنظم ،اسکوليوز 8،جناغ سينه فرورفته ،کف
دستهای کوتاه و پهن ،کلينوداکتيلی 9،خط عرضی کف دست ،و در ناحيه
تناسلی کيسه بيضه شالی 7بود .تست بهره هوشی کودك  75یا مرزی
گزارش شده بود.
 MRIمغز وی ،تستهای بيوشيميایی و متابوليک ،اکوکاردیوگرافی و
سونوگرافی شکم همگی طبيعی بودند .کاریوتایپ کودك طبيعی و XY46
گزارش شده بود (تصویر شماره .)3

هيپوپالزی ماگزیال 11،هيپرتلوریسم ،6افتادگی پلک 12،گوشههای چشم
پایين افتاده ،استرابيسم 13،بينی کوتاه و کوچک ،پل بينی فرورفته ،شکاف
کام ،شکاف لب ،گردن کوتاه ،پره گردنی14،ناهنجاریهای ناحيه تنه شامل
جناغ سينه فرورفته ،ناف برجسته ،فتق کشاله ران ،ناهنجاریهای اسکلتی
مانند اسکوليوز ،8تحرك بيش از حد 15مهرههای گردن ،ناهنجاریهای
اندامها شامل دستهای پهن و کوتاه ،براکیداکتيلی 16،کلينوداکتيلی،9
سينداکتيلی17،خط عرضی کف دست ،قابليت انعطاف پذیری بيش از حد
مفاصل انگشت 18،کف پای صاف ،متاتارسوس واروس19ناهنجاریهای
تناسلی مانند نهان بيضگی20و اسکروتوم شالی شکل 7که اختصاصی این
بيماری است (چين اسکروتوم به مانند شالی است که به دور پایه آلت
تناسلی21پيچيده باشد) ،ناهنجاریهای عصبی مانند اختالالت یادگيری،
نقص توجه ،بيش فعالی و عقب افتادگی ذهنی ،میباشد .سن استخوانی
معموال تاخير دارد و بلوغ این کودکان هم دیرتر اتفاق میافتد و عموما 160
سانتیمتر میرسد .مشکالت دندانی شامل دندانهای کم و دندانهای پهن
قدامی ،هيپوپالزی فک و مشکالت ارتودنسی است].[5-7
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